เอกสารสรุปเงือนไขทัวไป ข้ อตกลงคุ้มครอง และข้ อยกเว้น
กรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศแบบกลุ่ม “เมืองไทย Happy Passenger”
(ขายผ่ านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
Outbound Group Travel Insurance “Muang Thai Happy Passenger” (Sell through electronic channel
(Online))
คําจํากัดความ (ทีสําคัญ)
ระยะเวลาการเดินทาง
หมายถึง ระยะเวลาการเดิ น ทางแต่ ล ะครั งของผู ้เ อาประกัน ภัย ที ได้รั บ ความ
คุม้ ครองซึงเริ มต้นและสิ นสุดภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
กรณีเดินทางไปกลับ (Round Trip)
ความคุม้ ครองให้เ ริ มต้นตังแต่ ผูเ้ อาประกัน ภัย เดิ น ทางออก
จากทีอยู่อาศัยเพือการเดินทางนัน หรื อก่อนผูเ้ อาประกันภัยเดินทางออก
จากประเทศไทย 2 ชัวโมง ทังนี แล้วแต่เวลาใดจะเกิ ดขึ นที หลัง และ
ดําเนินต่อเนื องกันไปจนกระทังผูเ้ อาประกันภัยเดิ นทางกลับถึงทีอยู่อาศัย
ภายในประเทศไทย หรื อภายใน 2 ชัวโมงนับแต่กลับถึงประเทศไทย
หรื อจนกระทังวันสิ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะ
เกิดขึนก่อน เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอืนในกรมธรรม์ประกันภัยนี
กรณีเดินทางไปหรื อกลับเพียงอย่างเดียว (One – way)
ความคุม้ ครองให้เ ริ มต้นตังแต่ ผูเ้ อาประกัน ภัย เดิ น ทางออก
จากทีอยู่อาศัยเพือการเดินทางนัน หรื อก่อนผูเ้ อาประกันภัยเดินทางออก
จากประเทศไทย 2 ชัวโมง ทังนีแล้วแต่เวลาใดจะเกิ ดขึ นทีหลัง และ
ดําเนิ นต่ อเนื องกันไปจนกระทังครบ …2.. ชัวโมง หลังจากที ผูเ้ อา
ประกันภัยเดิ นทางถึ งจุดหมายปลายทาง ณ จุดที ลงจากยานพาหนะที ผู ้
เอาประกั น ภั ย ใช้ เ ดิ น ทาง หรื อจนกระทั งวัน สิ นสุ ดระยะเวลาเอา
ประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ นก่อน เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่าง
อืนในกรมธรรม์ประกันภัยนี
ทังนี การเดิ นทางถึงประเทศไทยหรื อเดิ นทางออกจากประเทศไทย
นัน ให้ถือการผ่านด่ านตรวจคนเข้าเมืองโดยถูกต้องทุ กขันตอนแล้วเป็ น
สําคัญ
การขยายระยะเวลาการเดิ น ทาง: หากผู ้เ อาประกั น ภัย เข้า รั บ การ
รั ก ษาพยาบาลในช่ ว งเวลาที กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย มี ผ ลบัง คั บ และ
จํา เป็ นต้อ งรั บ การรั ก ษาอย่า งต่ อ เนื องในฐานะผู ้ป่ วยใน กรมธรรม์
ประกัน ภัย นี จะขยายความคุ ้ม ครองไปจนถึงวันที บริ ษัท หรื อ บริ ษ ัท ที
ได้ รั บ มอบอํ า นาจพิ จ ารณาว่ า ผู ้ เ อาประกั น ภั ย สามารถออกจาก
โรงพยาบาลหรื อ สถานพยาบาลเวชกรรม และเดิ น ทางกลับ บ้า นหรื อ
ภูมิลาํ เนาได้ ทังนี บริ ษทั จะจํากัดความรับผิดสู งสุ ดไม่เกินจํานวนเงิ นเอา
ประกันภัยทีได้ระบุไว้ทีหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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ผูข้ นส่ งสาธารณะ

หมายถึง ผู ้ข นส่ งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ หรื อทางนําที ได้รั บ อนุ ญาต
ประกอบการจากหน่ ว ยงานของรั ฐ บาลที ถู ก ต้อ งตามกฎหมายในการ
ประกอบธุ รกิ จการขนส่ งผูโ้ ดยสาร โดยมี ค่าตอบแทนตามเส้นทางที ได้
กําหนดไว้แน่นอนและเป็ นเส้นทางตามปกตินิยม
การเดินทางไปต่างประเทศ หมายถึง การเดินทางออกนอกอาณาเขตประเทศไทย
ข้ อตกลงคุ้มครอง
1. ผลประโยชน์การเสี ยชี วติ การสูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ นเชิงเนืองจากอุบตั ิเหตุ
2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ
3. ผลประโยชน์อืน ๆ ตามทีระบุในกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อ เอกสารแนบท้าย
ทังนี บริ ษ ทั ให้ความคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองในข้อที จํานวนเงิน เอาประกันภัยตามที ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยเท่านัน
ข้ อยกเว้ นทัวไป (ทีสําคัญ)
1. การรักษาโรคหรื อภาวะทีเกียวกับจิตประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสารเสพติด โรคทาง
พันธุกรรม
2. ผู้เอาประกันภั ยเดินทางไปยังประเทศที รัฐบาลหรื อหน่ วยงานของราชการได้ ป ระกาศเพื อเสนอแนะ
หรื อแนะนํา หรื อมีการเตือนเกียวกับการนั ดหยุดงาน จลาจล สภาพอากาศ หรื อการแพร่ ร ะบาดของ
โรคติดต่อ
3. เมือผู้เอาประกันภัยกระทําผิดกฎหมายหรื อไม่ปฏิบัตติ ามนโยบายของรัฐบาลรวมทังเงือนไขวีซ่า
4. การรักษาพยาบาลทีเกิดจากแพทย์ทีเป็ นผู้เอาประกันภัยเอง หรื อเป็ นบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของผู้เอา
ประกั น ภั ย หรื อ ผู้ ที เป็ นเพื อนเดิน ทางกั บ ผู้ เ อาประกั น ภัย หรื อ บุ ค คลที มี ค วามเกียวพัน กั บ ผู้ เ อา
ประกันภัย
5. การตังครรภ์ โรคแทรกซ้ อนจากการตังครรภ์ การคลอดบุ ตร การทํ าแท้ ง การแท้ งบุตร (ยกเว้นการ
บาดเจ็บนันเกิดจากอุบตั เิ หตุทีได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี)
6. ขณะผู้เอาประกันภัยฝึ กซ้ อมหรื อร่ วมแข่ งขันกีฬาอาชีพ หรื อการแข่ งขันกีฬา หรื อการฝึ กซ้ อมในฐานะ
มือสมัครเล่ น
7. การเดินทางภายใต้ ข้อห้ ามจากแพทย์ หรื อการเดินทางเพือรับการรักษาพยาบาลทีต่างประเทศ
8. สภาพทีเป็ นมาก่ อนการเอาประกันภัย (Pre-Exiting condition)
***กรุณาตรวจสอบเงือนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้ นจากกรมธรรม์ ประกันภัยโดยละเอียด หากมีข้อความใดในเอกสารนี
ขัดหรื อแย้ งกับข้ อความทีปรากฏในกรมธรรม์ ประกันภัยให้ ใช้ ข้อความทีปรากฏในกรมธรรม์ ประกันภัยบังคับแทน***
หมายเหตุ
เอกสารนีเป็ นเพียงเอกสารสรุ ปเงือนไขทัวไป ข้อตกลงคุม้ ครอง และข้อยกเว้น ดังนัน ผูเ้ อาประกันภัยควรศึกษา
รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยและแผนประกันภัยที ได้รับอย่างถีถ้วน
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กรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทางไปต่ างประเทศแบบกลุ่ม “เมืองไทย Happy Passenger”
(ขายผ่ านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
Outbound Group Travel Insurance “Muang Thai Happy Passenger”
(Sell through electronic channel (Online)) (One way)
โดยการเชือถือข้อแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึ งเป็ นส่ วนหนึ งของกรมธรรม์ประกันภัยนี และเพือ
เป็ นการตอบแทนเบียประกันภัยทีผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยต้องชําระภายใต้เงือนไข
และข้อกําหนดทัวไป ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ให้
สัญญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี
หมวดที 1 คําจํากัดความ
ถ้อยคําและคําบรรยายซึ งมีความหมายเฉพาะทีได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือ
เป็ นความหมายเดี ย วกัน ทังหมด ไม่ ว่าจะปรากฏในส่ วนใดก็ต าม เว้น แต่ จะได้กาํ หนดไว้เ ป็ นอย่า งอื นใน
กรมธรรม์ประกันภัย
1 กรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงือนไขและ
ข้อกําหนดทัวไป ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย
ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรม์ป ระกันภัย และ
เอกสารสรุ ป สาระสํา คัญ เงื อนไขและข้อกํา หนดทัวไป ความ
คุม้ ครอง และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ งถือเป็ นส่ วน
หนึงแห่งสัญญาประกันภัย
2 บริ ษทั
หมายถึง บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
3 ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง บุคคลทีระบุชือเป็ นผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย และ/หรื อใบรับรองประกันภัยนี ซึ งเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการ
ประกันภัยเพือประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย
4 ผูเ้ อาประกันภัย
หมายถึง บุคคลทีระบุชือเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
นี และ/หรื อ เอกสารแนบ ซึ งเป็ นบุ ค คลทีได้รั บ ความคุ ้ม ครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี
5 ระยะเวลาเอาประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาตังแต่เ ริ มความคุ ้มครองจนกระทังเวลาที กรมธรรม์
ประกัน ภัย สิ นสุ ด ความคุ ้ม ครอง ตามที ระบุ ไ ว้ใ นหน้า ตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
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6

อุบตั ิเหตุ

7

การบาดเจ็บ

8

การเจ็บป่ วย

9

การบาดเจ็บสาหัส
การเจ็บป่ วยรุ นแรง

10 ระยะเวลาการเดินทาง

หมายถึง เหตุการณ์ทีเกิ ดขึนอย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอกร่ างกาย และ
ทําให้เกิดผลทีผูเ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
หมายถึง การบาดเจ็ บ ทางร่ า งกาย อัน เป็ นผลโดยตรงจากอุ บ ัติ เ หตุ ซึ ง
เกิดขึนโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอืน
หมายถึง อาการ ความผิด ปกติ การป่ วยไข้ห รื อการติ ด โรคที เกิ ด ขึ นกับ
ผูเ้ อาประกันภัย
หมายถึง 9.1 ในกรณี ข องผูเ้ อาประกันภัย หมายถึง การบาดเจ็ บ สาหัส
หรื อการเจ็บ ป่ วยรุ นแรงซึ งต้องการการรั ก ษาจากแพทย์
และจะมี ผลทํา ให้ ผู เ้ อาประกัน ภัย ได้รั บ การรั บ รองจาก
แพทย์ว่ า ไม่ ส ามารถเดิ น ทางต่ อ ไปได้ต ามกํา หนดการ
เดินทางเดิม
9.2 ในกรณี ของญาติสนิ ท หมายถึง การบาดเจ็บสาหัสหรื อการ
เจ็ บ ป่ วยรุ น แรง ซึ งได้รั บ การรั บ รองจากแพทย์ว่ า เป็ น
อันตรายแก่ชีวิต และมีผลทําให้ผเู ้ อาประกันภัยไม่ส ามารถ
เดินทางต่อไปได้ตามกําหนดการเดินทางเดิม
หมายถึง ระยะเวลาการเดิ นทางแต่ละครังของผูเ้ อาประกันภัยที ได้รั บความ
คุม้ ครองซึงเริ มต้นและสิ นสุดภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
10.1 กรณีเดินทางไปกลับ (Round Trip)
ความคุ้มครองให้เริ มต้นตังแต่ ผูเ้ อาประกันภัยเดิ นทาง
ออกจากที อยู่อาศัยเพื อการเดิ นทางนัน หรื อก่ อนผูเ้ อาประกันภัย
เดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชัวโมง ทังนีแล้วแต่เวลาใดจะเกิดขึน
ทีหลัง และดําเนิ นต่อเนื องกันไปจนกระทังผูเ้ อาประกันภัยเดิ นทาง
กลับถึ งทีอยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรื อภายใน 2 ชัวโมงนับแต่
กลับ ถึ ง ประเทศไทย หรื อจนกระทั งวัน สิ นสุ ดระยะเวลาเอา
ประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึนก่อน เว้นแต่จะระบุไว้เป็ น
อย่างอืนในกรมธรรม์ประกันภัยนี
10.2 กรณีเดินทางไปหรื อกลับเพียงอย่ างเดียว (One – way)
ความคุ้มครองให้เริ มต้นตังแต่ ผูเ้ อาประกันภัยเดิ นทาง
ออกจากที อยู่อาศัยเพื อการเดิ นทางนัน หรื อก่ อนผูเ้ อาประกันภัย
เดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชัวโมง ทังนีแล้วแต่เวลาใดจะเกิดขึน
ทีหลัง และดําเนิ นต่อเนื องกันไปจนกระทังครบ 24 ชัวโมง หลังจาก
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11 ผูข้ นส่ งสาธารณะ

หมายถึง

12 แพทย์

หมายถึง

13 พยาบาล
14 โรงพยาบาล

หมายถึง
หมายถึง

ที ผู้เ อาประกัน ภัยเดิ น ทางถึ งจุ ด หมายปลายทาง ณ จุ ดที ลงจาก
ยานพาหนะที ผูเ้ อาประกันภัยใช้เดิ นทาง หรื อจนกระทังวันสิ นสุ ด
ระยะเวลาเอาประกันภัย แล้วแต่ เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ นก่อน เว้นแต่
จะระบุไว้เป็ นอย่างอืนในกรมธรรม์ประกันภัยนี
ทังนี การเดิ น ทางถึ งประเทศไทยหรื อเดิ นทางออกจาก
ประเทศไทยนัน ให้ถือการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยถูกต้องทุก
ขันตอนแล้วเป็ นสําคัญ
10.3 การขยายระยะเวลาการเดินทาง: หากผูเ้ อาประกันภัยเข้ารั บ
การรักษาพยาบาลในช่วงเวลาที กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับและ
จําเป็ นต้องรั บการรักษาอย่างต่อเนื องในฐานะผูป้ ่ วยใน กรมธรรม์
ประกันภัยนีจะขยายความคุม้ ครองไปจนถึงวันที บริ ษทั หรื อบริ ษทั
ที ได้รั บมอบอํานาจพิ จารณาว่ าผูเ้ อาประกันภัยสามารถออกจาก
โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม และเดินทางกลับบ้านหรื อ
ภูมิลาํ เนาได้ ทังนี บริ ษทั จะจํากัดความรั บผิ ดสู งสุ ดไม่เกินจํานวน
เงินเอาประกันภัยทีได้ระบุไว้ทีหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ผูข้ นส่ งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ หรื อทางนําทีได้รับอนุ ญาต
ประกอบการจากหน่ วยงานของรั ฐบาลที ถู กต้องตามกฎหมายใน
การประกอบธุ รกิ จการขนส่ งผูโ้ ดยสาร โดยมี ค่าตอบแทนตาม
เส้นทางทีได้กาํ หนดไว้แน่นอนและเป็ นเส้นทางตามปกตินิยม
ผูท้ ี สํ าเร็ จการศึ ก ษาได้รั บ ปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิ ต ได้ขึ น
ทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชี พสาขาเวชกรรมในท้องถิ นทีให้บริ การทางการแพทย์ หรื อ
ทางด้านศัลยกรรม
ผูท้ ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลใดๆ ซึงจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับ
ผูป้ ่ วยไว้ค ้างคื นและมี องค์ประกอบทางด้านสถานที ที มี จ ํานวน
บุคลากรทางการแพทย์ทีเพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริ การที
ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิงมีหอ้ งสําหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รับ
อนุ ญาตให้ จดทะเบี ยนดําเนิ นการเป็ นโรงพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลของอาณาเขตนันๆ
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15 ผูป้ ่ วยใน

16

17

18
19

20

21

22

หมายถึง ผูท้ ีจําเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาล
เวชกรรม ติ ดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัวโมง ซึ งต้องลงทะเบี ยนเป็ น
ผูป้ ่ วยใน โดยได้รับ การวินิจฉัยและคําแนะนํา จากแพทย์ตามข้อ
บ่งชี ซึ งเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลาที เหมาะสม
สําหรับการรักษาการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยนันๆ และให้รวมถึง
กรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้วต่อมาเสี ยชีวิตก่อนครบ 6 ชัวโมง
สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ งจัดให้บ ริ การทางการแพทย์ โดยสามารถ
รับผูป้ ่ วยไว้ค ้างคื น และได้รับอนุญาตให้จดทะเบี ยนดําเนิ น การ
เป็ นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนัน ๆ
คลินิก
หมายถึง สถานพยาบาลแผนปั จ จุ บ ั น ที ได้ รั บ อนุ ญาตตามกฎหมาย
ดําเนิ นการโดยแพทย์ให้ทาํ การรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค
และไม่สามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนได้
ภูมิลาํ เนา
หมายถึง ประเทศทีผูเ้ อาประกันภัยแจ้งให้บริ ษทั ทราบว่าผูเ้ อาประกันภัยมี
สัญชาตินนๆ
ั
ญาติสนิ ท
หมายถึง คู่ สมรส บิ ดา มารดา บุ ตรตามกฎหมาย พีน้องร่ วมบิดาหรื อมารดา
เดี ยวกัน ผูท้ ี เป็ นผูด้ ู แล ผูถ้ ู กดู แลตามกฎหมาย ปู่ ย่า ตา ยายของ
ผูเ้ อาประกันภัย และบิดา มารดาของคู่สมรส
ผูใ้ กล้ชิดในทางธุ รกิจ
หมายถึง 20.1 บุ ค คลที เกี ยวข้อ งกับ ผู ้เ อาประกัน ภัย ในการทํา ธุ ร กิ จ
(ไม่ใช่ลูกจ้างของผูเ้ อาประกันภัย ) ที มีค วามสัมพันธ์ทาง
ธุ รกิ จที ต่อเนื องกับ ผูเ้ อาประกัน ภัย และมีก ารพึ งพาทาง
ธุรกิจซึ งกันและกันกับผูเ้ อาประกันภัย
20.2 บุ คคลทางธุ รกิ จที ร่ วมเดิ นทางไปกับผูเ้ อาประกันภัยด้วย
จุ ดหมายเดี ยวกันและจําเป็ นต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของผู เ้ อา
ประกันภัย หรื อ
20.3 ลูกจ้างของผูเ้ อาประกันภัย
มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนปั จจุ บนั ที เป็ น
สากล และนํามาซึ งแผนการรักษาทีเหมาะสมกับผูป้ ่ วยตามความ
จําเป็ นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุ ปจากประวัติก าร
บาดเจ็บ การเจ็บป่ วย การตรวจพบผลการชันสูตรหรื ออืนๆ (ถ้ามี)
ความจําเป็ นทางการแพทย์ หมายถึง การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ทีมีเงือนไข ดังนี
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22.1 ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการ
บาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การ
22.2 ต้องมีข ้อบ่ งชี ทางการแพทย์อย่างชัด เจนตามมาตรฐาน
เวชปฏิบตั ิปัจจุบนั
22.3 ต้อ งมิ ใ ช่ เ พื อความสะดวกของผู ้รั บ บริ ก าร หรื อของ
ครอบครัวผูร้ ับบริ การ หรื อของผูใ้ ห้บริ การรักษาพยาบาล
เพียงฝ่ ายเดียว และ
22.4 ต้องเป็ นการบริ การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแล
ผูป้ ่ วยทีเหมาะสม ตามความจําเป็ นของภาวะการบาดเจ็บ
หรื อการเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การนันๆ
23 ค่ าใช้ จ่ า ยที จํ า เป็ นและ หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ทีควรจะเป็ นเมือเที ยบกับ
สมควร
การให้บริ การของโรงพยาบาลหรื อ สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อ
คลินิกทีเรี ยกเก็บกับผูป้ ่ วยทัวไปของโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาล
เวชกรรม หรื อคลินิกซึ งผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษานัน
24 สภาพทีเป็ นมาก่อน
หมายถึง โรค (รวมทังโรคแทรกซ้อน) อาการ หรื อ ความผิดปกติทีเกิด
การเอาประกันภัย
ขึ นกับ ผูเ้ อาประกันภัย ภายใน 24 เดื อน ก่ อนวันที ความคุม้ ครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี จะมีผลบังคับซึ งมีนยั สําคัญเพียงพอที
ทําให้บุคคลทัวไปพึงแสวงหาการวินิจฉัย ดูแลหรื อรักษา หรื อทํา
ให้แพทย์ พึงให้การวินิจฉัย ดูแล หรื อรักษา
25 เอดส์ (AIDS)
หมายถึง ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (AcquiredImmune Deficiency Syndrome)
ซึงเกิดจากการติ ดเชื อไวรัสเอดส์ และให้หมายความรวมถึ งการ
ติดเชื อจุลชีวภาพ เนื องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรื อ
การติดโรค หรื อการเจ็บป่ วยใดๆ ซึงโดยผลการตรวจเลือดแสดง
เป็ นเลื อ ดบวกของไวรั ส HIV (Human Immunodeficiency
Virus) การติดเชือจุลชีวภาพ ให้รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะเชื อที
ทําให้เกิดโรคปอดบวมหรื อปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii
Pneumonia) เชื อที ทํา ให้ เ กิ ด โรคลํา ไส้ อ ัก เสบหรื อเรื อรั ง
(Organism Or Chronic Enteritis) เชือไวรัส (Virus) และ/หรื อ
เชือราที แพร่ กระจายอยู่ทวไป
ั (Disseminated Fungi Infection)
เนื องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ ไม่จาํ กัด
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26 การก่อการร้าย

หมายถึง

27 บริ ษทั ทีได้รับมอบอํานาจ

หมายถึง

28 บ้าน
หมายถึง
29 สถานทีทํางาน
หมายถึง
30 การเดินทางไปต่างประเทศ หมายถึง

เฉพาะเนื องอก Kaposi’s Sarcoma เนืองอกเซลล์นาเหลื
ํ องที
ระบบศู น ย์ป ระสาทส่ ว นกลาง (Central Nervous System
Lymphoma) และ/หรื อโรคร้ายแรงอืนๆ ซึ งเป็ นทีรู ้จกั ในปั จจุบนั
นี ว่ า เป็ นอาการของภู มิคุ ้ม กัน บกพร่ อ ง(Acquired Immune
Deficiency Syndrome) หรื อซึ งเป็ นสาเหตุ ทีทําให้คนที เป็ น
เสี ยชีวิตอย่างกระทันหัน เจ็บป่ วย หรื อทุพพลภาพ โรคภูมิคุม้ กัน
บ ก พ ร่ อ ง (AIDS) ใ ห้ ร ว ม ถึ ง เ ชื อ ไ ว รั ส HIV(Human
Immunodeficiency Virus) โรคที ทํา ให้เ ยื อสมองเสื อม
(Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเชื อไวรัส
การกระทําซึ งใช้กาํ ลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมี การข่ มขู่ โดย
บุ คคลหรื อกลุ่ มบุ คคลใดไม่ว่าจะเป็ นการกระทําเพี ยงลําพัง การ
กระทําการแทน หรื อที เกี ยวเนื องกับองค์กรใด หรื อรั ฐบาลใด ซึ ง
กระทําเพือผลทางการเมื อง ศาสนา ลัทธิ นิ ยมหรื อจุ ดประสงค์ ที
คล้า ยคลึ ง กั น รวมทั งเพื อต้ องการส่ ง ผลให้ รั ฐ บาลและ/หรื อ
สาธารณชน หรื อส่ วนหนึ งส่ วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตืน
ตระหนกหวาดกลัว
นิ ติบุ ค คลที ได้รับ มอบอํา นาจจากบริ ษ ัท ในการให้บ ริ การความ
ช่ วยเหลือกรณี ฉุกเฉิ นแต่เพียงผูเ้ ดียวแก่ผเู ้ อาประกันภัยตามที ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
สถานทีทีผูเ้ อาประกันภัยอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย
สถานที ทีผูเ้ อาประกันภัยทํางานในประเทศไทย
การเดินทางออกนอกอาณาเขตประเทศไทย

หมวดที 2 เงือนไขและข้ อกําหนดทัวไป
2.1

สั ญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี เกิดขึนจากการที บริ ษทั เชือถือข้อแถลงของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อา
ประกันภัยในใบคําขอเอาประกัน ภัย และข้อแถลงเพิ มเติ ม (ถ้ามี) ที ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อา
ประกัน ภัย ลงลายมื อชื อให้ไ ว้เป็ นหลัก ฐานในการตกลงรั บประกันภัยตามสัญญา บริ ษ ัทจึ งได้ออกกรมธรรม์
ประกันภัย และเอกสารสรุ ป สาระสํา คัญ เงื อนไขและข้อ กํา หนดทัวไป ความคุ ้ม ครอง และข้อ ยกเว้น ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนีไว้ให้
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ในกรณี ทีผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยรู ้ อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จใน
ข้อแถลงตามวรรคหนึ ง หรื อรู ้อยู่แล้วในข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความจริ งนันไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ
ซึงถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนันๆ อาจจะได้จูงใจให้บริ ษทั เรี ยกเก็บ เบียประกันภัยสู งขึนหรื อบอกปั ดไม่ยอม
ทําสัญญา สัญญาประกันภัยนี จะตกเป็ นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มี
สิทธิบอกล้างสัญญาได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที ผูเ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสาร
ตามวรรคหนึง
2.2

ความสมบูรณ์ แห่ งสัญญาและการเปลียนแปลงข้ อความในสั ญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี รวมทังข้อตกลงคุม้ ครองและเอกสารแนบท้ายประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย
การเปลียนแปลงข้อความใดๆในสัญญาจะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษ ทั และได้บนั ทึ กไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยนี หรื อในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
2.3

ขอบเขตของระยะเวลาคุ้มครอง

2.3.1 ความคุม้ ครองแบบรายเที ยว (Single Trip) จะให้ความคุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัยตามคําจํากัดความ
"ระยะเวลาการเดินทาง" ทุกครังทีผูเ้ อาประกันภัยเดินทางภายในระยะเวลาประกันภัย
2.3.2 ความคุ ม้ ครองแบบรายปี (Annual Trip) สําหรั บการคุม้ ครองการเดิ นทางหลายครั ง โดยให้มี
ระยะเวลาคุม้ ครองในแต่ละครังเช่นเดียวกับข้อ 2.3.1 และระยะเวลาการเดินทางแต่ละครังสู งสุ ดไม่เกิน ..120... วัน
2.4

การตีความ
ในกรณี ทีมีขอ้ โต้แย้งใดๆ เกิ ดขึ นที เกี ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยนี ให้ตี ความตามกฎหมายไทย และ
คู่สญ
ั ญาตกลงยินยอมให้ฟ้องร้องในเขตอํานาจของศาลในประเทศไทย
2.5

การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิ ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเท่าที จําเป็ น
กับการประกันภัยนี และมี สิทธิ ท าํ การชันสู ตรพลิกศพในกรณี ทีมีเหตุจาํ เป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อข้อกฏหมาย
โดยบริ ษทั จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในค่าใช้จ่าย
2.6

การเข้าสวมสิทธิ
ในกรณี บริ ษทั ได้จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี บริ ษทั จะเข้าสวมสิ ทธิ ของผูถ้ ือ
กรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยเพือทีจะใช้สิทธิ นนทํ
ั าการเรี ยกร้องต่อบุ คคล หรื อองค์กรทีควรจะ
มีส่วนรับผิดชอบในความสู ญเสี ยนัน และผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยจะต้องดําเนิ นการ
จัดส่ งเอกสารและสิ งของใดๆ หรื อกระทําการใดๆ ที จําเป็ นเพือทีจะรักษาสิ ทธิ ในการเรี ยกร้องนันไว้โดยที ผูถ้ ือ
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กรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยจะต้องไม่กระทําการใดๆ ทีจะทําให้สูญเสี ยสิ ทธิ ดงั กล่าวภายหลัง
ทีเกิดความสู ญเสี ยนันแล้ว
2.7

การแจ้ งและการเรียกร้ อง
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่าวแล้วแต่
กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ทีมีการเสี ยชี วิตต้องแจ้งให้
บริ ษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาํ เป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้ง
โดยเร็ วทีสุ ดเท่าทีจะกระทําได้แล้ว สําหรับสถานการณ์อืนๆ จะต้องแจ้งให้เร็ วที สุ ด แต่ไม่เกิ น 30 วันหลังจากวัน
เกิดเหตุ
กรณี ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริ ษ ทั ทราบในระยะเวลาที
กําหนดข้า งต้น ผูถ้ ื อกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยจะไม่เสี ยสิ ทธิ ในการเรี ยกร้องค่าสิ นไหม
ทดแทน หากผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยสามารถพิสูจน์ได้ว่าการไม่แจ้งนี เป็ นเหตุอนั
สมควรซึ งไม่ได้เกิดจากความผิดของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัย และได้จดั ดําเนิ นการ
เรี ยกร้องมายังบริ ษทั เร็วทีสุดเท่าทีจะกระทําได้แล้ว
2.8

การเรียกร้ องและการส่ งหลักฐานความเสียหาย

2.8.1 กรณี เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล
การเรี ยกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัย
จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที ออกจากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาล
เวชกรรม หรื อคลินิกโดยค่าใช้จ่ายของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัย
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ทีระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับทีแสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
4. สําเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย หรื อหลักฐานการเดินทาง
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ที แสดงรายการค่ า ใช้จ่ า ยต้อ งเป็ นใบเสร็ จรั บ เงิ น ต้น ฉบับ และบริ ษัท จะคื น
ต้นฉบับใบเสร็ จทีรับรองยอดเงินทีจ่ายไป เพือให้ผเู้ อาประกันภัยไปเรี ยกร้องส่ วนทีขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอืน
แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิ การของรั ฐ หรื อสวัส ดิ การอื นใด หรื อจากการประกันภัยอื น
มาแล้ว ให้ผูเ้ อาประกันภัยส่ งสําเนาใบเสร็ จทีมีการรับรองยอดเงินที จ่ายจากสวัสดิ การของรัฐหรื อหน่วยงานอื น
เพือเรี ยกร้องส่วนทีขาดจากบริ ษทั

10 / 30

2.8.2 กรณี เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนทุพพลภาพถาวรสิ นเชิง หรื อการสู ญเสี ยอวัยวะ สายตาเนื องจาก
อุบตั ิเหตุ
ผูถ้ ือกรมธรรม์ป ระกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่ งหลักฐานดังต่ อไปนี ให้แก่ บริ ษทั
ภายใน 30 วัน นับจากวันที แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ นเชิงหรื อสู ญเสี ยอวัยวะ โดยค่าใช้จ่ายของผูถ้ ือ
กรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัย
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริ ษทั
2. ใบรายงานแพทย์ทียืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ นเชิง หรื อสู ญเสี ยอวัยวะ
3. สําเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย หรื อหลักฐานการเดินทาง
2.8.3 กรณีเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนการเสียชีวิตเนืองจากอุบตั ิเหตุ
ผูร้ ับประโยชน์จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันทีผูเ้ อาประกันภัย
เสี ยชีวิต โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับประโยชน์
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริ ษทั
2. ใบมรณบัตร
3. สําเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
4. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
6. สําเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย หรื อหลักฐานการเดินทาง
7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
2.8.4 กรณีเรี ยกร้องค่าทดแทนอืน ๆ
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี ให้แก่บริ ษทั
ภายใน 30 วัน นับจากวันทีได้แจ้งการเรี ยกร้ องต่อบริ ษทั โดยค่าใช้จ่ายของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผู ้
เอาประกันภัย
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริ ษทั
2. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับ
3. สําเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย หรื อหลักฐานการเดินทางอืนๆ
4. บันทึกประจําวันของตํารวจ (ถ้ามี)
5. ใบกํากับสิ นค้าและเอกสารประกอบทีเกียวข้องอืน ๆ
6. เอกสารหรื อจดหมายยื นยัน ของผูข้ นส่ ง สาธารณะ รวมถึ งรายละเอี ยดของการเดิ น ทางที
เกียวข้อง (ถ้ามี)
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7. ในกรณี เรี ยกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนสํา หรั บข้อตกลงคุ ม้ ครองการยกเลิกการเดิ นทาง และ
ข้อ ตกลงคุ ้มครองการลดจํานวนวัน เดิ น ทาง ผูเ้ อาประกัน ภัยจะต้องส่ งหลักฐานเพิ มเติ ม
ดังต่อไปนี
ก. เอกสารยืนยันว่าผูเ้ อาประกันภัยได้จ่ายเงินมัดจําค่าเดิ นทางและค่าทีพัก รวมทังเอกสาร
ต้นฉบับของค่าใช้จ่ายเพิมเติมสําหรับค่าเดินทางและค่าทีพักทีได้จ่ายไป
ข. เอกสารค่ารักษาพยาบาลหรื อใบมรณบัตรจากแพทย์ทีให้การรักษาพยาบาลผูเ้ อาประกันภัย
ญาติสนิท หรื อผูใ้ กล้ชิดในทางธุรกิจ สําเนาหมายเรี ยกตัว
8. สําเนาคําสังในจํานวนเงินทีต้องใช้ในการประกันตัว
9. เอกสารอืนๆ ทีบริ ษทั อาจขอเพิมเติม หากจําเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวจะไม่ทาํ ให้ผเู้ อาประกันภัยเสี ยสิ ทธิ ในการเรี ยกร้องไป หาก
ผูเ้ อาประกัน ภัย แสดงให้เห็ น ได้ว่า มี เ หตุอนั สมควรที ไม่ส ามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที
กําหนด เว้นแต่ได้ส่งโดยเร็ วทีสุดเท่าทีจะกระทําได้แล้ว
2.9

การจ่ ายค่ าทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีบริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความสู ญเสี ยหรื อความ
เสี ยหายทีครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสําหรับการเสี ยชี วิตบริ ษ ัทจะจ่ายให้ผูร้ ั บประโยชน์ส่วนค่า
ทดแทนอย่างอืนจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพือให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น
ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที กําหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความ
จําเป็ น แต่ทงนี
ั จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ทีบริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็ จภายในกํา หนดระยะเวลาข้า งต้น บริ ษทั จะรั บผิดชดใช้
ดอกเบียให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจํานวนเงินทีต้องจ่าย ทังนีนับแต่วนั ทีครบกําหนดชําระ
หากการรั กษาพยาบาลได้เ กิ ดขึ นในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลิ นิ ก นอก
ประเทศไทย บริ ษ ัท จะจ่ า ยผลประโยชน์โ ดยใช้อัต ราแลกเปลี ยนเงิ น ตราต่ า งประเทศในวัน ที ที ระบุ ไว้ใ น
ใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
2.10

การเรียกร้ องผลประโยชน์ โดยฉ้ อฉล
บริ ษทั จะไม่รับผิดสําหรับการเรี ยกร้องผลประโยชน์อนั เกิ ดจากการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตของผูถ้ ือกรมธรรม์
ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัย ผู ร้ ั บ ผลประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุ คคลดังกล่าว ที ได้ใช้วิ ธีการหรื อ
เครื องมือทีฉ้อฉลใดๆ เพือให้ได้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี และบริ ษทั มีสิทธิ บอกเลิกกรมธรรม์
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ประกันภัยนี ได้ทนั ที ในกรณี นี บริ ษทั จะคื นเบียประกันภัยให้แก่ผูเ้ อาประกันภัยโดยหักเบี ยประกันภัยสําหรั บ
ระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยนีได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
2.11

การชําระเบียประกันภัยและการคืนเบียประกันภัย
2.11.1 เบียประกันภัยจะถึงกําหนดชําระทันที โดยผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัย
และกรมธรรม์ประกันภัยจะเริ มมีผลบังคับตามวันทีทีระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2.11.2 ในกรณี ทีเป็ นความคุม้ ครองแบบรายเที ยว (Single Trip) การยกเลิ กกรมธรรม์ประกัน ภัย
หลังจากบริ ษ ทั ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัย แล้วจะไม่มีการคืนเบี ยประกันภัย เว้นแต่ในกรณี ทีผูเ้ อาประกันภัย
ไม่ได้รับอนุมตั ิวีซ่า (VISA) โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานฑูตและผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบก่อน
วันเริ มความคุม้ ครอง
2.11.3 ในกรณี ทีเป็ นความคุม้ ครองแบบรายปี (Annual Trip) ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อา
ประกันภัย หรื อบริ ษทั สามารถใช้สิทธิในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ตามเงือนไขทีระบุไว้ ดังนี
(1) บริ ษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ได้ดว้ ยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยตามทีอยู่
ครังสุดท้ายทีแจ้งให้บริ ษทั ทราบ ในกรณี นีบริ ษทั จะคื นเบียประกันภัยให้แก่ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ
ผูเ้ อาประกันภัย โดยหักเบียประกันภัยสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัย ฉบับ นี ได้ใช้บงั คับแล้วออกตาม
ส่วน
(2) ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับ
นี ได้โ ดยการแจ้งให้บ ริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อ และมี สิ ทธิ ได้รับเบี ยประกันภัย คื น หลังจากหักเบี ยประกันภัย
สําหรับระยะเวลาที กรมธรรม์ประกันภัยฉบับ นี ได้ใช้บ ังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี ยประกันภัย ระยะสันตาม
ตารางทีระบุไว้ดงั ต่อไปนี
ตารางอัตราเบียประกันภัยระยะสั น
ระยะเวลาทีเอาประกันภัย
ร้ อยละของ
(ไม่เกิน/เดือน)
เบียประกันภัยเต็มปี
1
15
2
25
3
35
4
45
5
55
6
65
7
75
8
80
9
85
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ระยะเวลาทีเอาประกันภัย
(ไม่เกิน/เดือน)
10
11
12

ร้ อยละของ
เบียประกันภัยเต็มปี
90
95
100

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงือนไขในข้อนี ไม่ว่าจะกระทําโดยฝ่ ายใดก็ตาม ต้องเป็ นการ
บอกเลิ ก ทังฉบับ เท่ า นัน ไม่ ส ามารถเลื อ กยกเลิ กความคุ้ม ครองเพีย งส่ ว นหนึ งส่ วนใดระหว่า งปี กรมธรรม์
ประกันภัยได้
2.12

การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ทีมีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ระหว่างผูม้ ีสิทธิ
เรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริ ษทั และหากผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้ พิพาทนันโดย
วิธีการอนุ ญาโตตุลาการ บริ ษ ัทตกลงยิ นยอมและให้ท ําการวินิจ ฉัยชี ขาดโดยอนุ ญาโตตุ ลาการตามระเบี ย บ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
2.13

เงือนไขบังคับก่อน
บริ ษทั อาจจะไม่รับผิดชอบชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี เว้นแต่ผถู ้ ื อกรมธรรม์
ประกัน ภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ั บ ประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุค คลดังกล่าวแล้วแต่ กรณี ได้ป ฏิ บ ัติ
ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงือนไขแห่ งกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที 3 ข้ อยกเว้นทัวไป
การประกัน ภัยตามกรมธรรม์ ประกันภัยนีไม่ คุ้มครองการบาดเจ็บ ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหาย
อันเกิดจาก หรื อสื บเนืองจากสาเหตุ หรื อทีเกิดขึนในเวลาดังต่อไปนี
1. การกระทําของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิสุ รา สารเสพติด หรื อยาเสพติดให้ โทษจนไม่ สามารถ
ครองสติได้
คําว่ า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิสุ รา” นัน ในกรณีทีมีการตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ ในเลือด
ตังแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขึนไป
2. การรักษาโรคหรื อภาวะทีเกียวกับจิตประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสารเสพติด โรคทาง
พันธุกรรม
3. การเรียกร้ องค่ าใช้ จ่าย ทุกชนิดทีเกียวข้ องโดยตรงหรื อโดยอ้ อม จากเชื อโรคเกียวกับเพศสั มพันธ์ ระบบ
ภูมิค้ ุมกันบกพร่ อง เช่ น Human Immunodeficiency Virus Infections (HIV), Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS) หรื อรู ปแบบอืนๆ ของ HIV หรื อ AIDS ไม่ว่าจะเกิดขึนอย่ างไร
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4. ขณะที ผู้เอาประกัน ภัยปฏิบัติหน้ าที เป็ นทหาร ตํารวจ ผู้ให้ บริ การทางการแพทย์ ฉุก เฉิน พนักงาน
ดับเพลิง หรื ออาสาสมัคร และเข้ าปฏิบัตกิ ารในสงครามหรื อปราบปราม
5. ขณะทีขณะผู้เอาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาท หรื อมีส่วนยัวยุให้ เกิดการวิวาท
6. ขณะผู้เอาประกันภัยก่ ออาชญากรรมทีมีความผิดสถานหนัก หรื อขณะถูกจับกุม หรื อหลบหนีการจับกุม
7. ผู้เอาประกันภั ยเดินทางไปยังประเทศที รัฐบาลหรื อหน่ วยงานของราชการได้ ป ระกาศเพื อเสนอแนะ
หรื อแนะนํา หรื อมีการเตือนเกียวกับการนั ดหยุดงาน จลาจล สภาพอากาศ หรื อการแพร่ ร ะบาดของ
โรคติดต่อ
8. สงคราม การรุ กราน การกระทําทีมุ่งร้ ายของศั ตรู ต่างชาติ หรื อการกระทําทีมุ่งร้ ายคล้ ายสงคราม ไม่ ว่า
จะได้ มีการประกาศสงครามหรื อไม่ ก็ตาม หรื อ สงครามกลางเมือง การแข็ งข้ อ การกบฏ การจลาจล
การนั ด หยุ ด งาน การก่ อ ความวุ่ น วาย การปฏิวั ติ การรั ฐ ประหาร การประกาศกฎอัย การศึ ก หรื อ
เหตุการณ์ ใดๆ ซึงจะเป็ นเหตุให้ มกี ารประกาศหรื อคงไว้ซึงกฎอัยการศึก
9. การก่อการร้ าย
10. การแผ่ รั ง สี หรื อ การแพร่ กัมมัน ตภาพรั ง สี จ ากเชื อเพลิง นิ วเคลี ยร์ หรื อ จากกากนิว เคลี ยร์ ใ ดๆ อั น
เนืองมาจากการเผาไหม้ของเชื อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์
ซึงดําเนินติดต่ อไปด้วยตัวเอง
11. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอันตรายอื นใดทีอาจเกิดการ
ระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ ได้
12. ขณะทีความเสียหายเกิดขึน ณ ประเทศทียกเว้ นความคุ้มครองตามทีระบุไว้ ในเอกสารแนบท้ าย (ถ้ ามี)
13. เมือผู้เอาประกันภัยกระทําผิดกฎหมายหรื อไม่ปฏิบัตติ ามนโยบายของรัฐบาลรวมทังเงือนไขวีซ่า
14. การฆ่ าตัวตาย พยายามฆ่ าตัวตาย หรื อการทําร้ ายร่ างกายตนเอง
15. การรักษาพยาบาลทีเกิดจากแพทย์ทีเป็ นผู้เอาประกันภัยเอง หรื อเป็ นบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของผู้เอา
ประกัน ภั ย หรื อ ผู้ ที เป็ นเพื อนเดิน ทางกั บ ผู้ เ อาประกั น ภัย หรื อ บุ ค คลที มี ค วามเกียวพัน กั บ ผู้ เ อา
ประกันภัย
16. การตังครรภ์ โรคแทรกซ้ อนจากการตังครรภ์ การคลอดบุตร การทําแท้ ง การแท้ งบุตร (ยกเว้ นการ
บาดเจ็บนันเกิดจากอุบัตเิ หตุทีได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี)
17. ขณะทีผู้เอาประกันภัยอยู่ในเรื อสิ นค้ า ทีแท่ นขุดเจาะนํามัน เหมืองใต้ ดิน หรื อขณะปฎิบัติการเกียวกับ
วัตถุระเบิด
18. ขณะผู้เอาประกันภัยฝึ กซ้ อมหรื อร่ วมแข่ งขันกีฬาอาชีพ หรื อการแข่ งขันกีฬา หรื อการฝึ กซ้ อมในฐานะ
มือสมัครเล่ น
19. ขณะผู้เอาประกันภัยกําลังขับขี หรื อปฏิบัตหิ น้ าทีเป็ นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
15 / 30

20. ขณะผู้เอาประกันภัยกําลังขึนหรื อกําลังลง หรื อขณะโดยสารอากาศยานทีมิได้ จดทะเบียนเพื อบรรทุ ก
ผู้โดยสาร และมิได้ เป็ นสายการบินพาณิชย์
21. ขณะทีผู้เอาประกันภัยแข่ งรถหรื อแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้า แข่ งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ ง สเก็ต
ชกมวย โดดร่ ม (เว้ นแต่ การโดดร่ มเพือรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึนหรื อกําลังลงหรื อโดยสารอยู่ในบอลลูน
หรื อเครื องร่ อน การเล่นบันจีจัมพ์ การดํานําทีต้ องใช้ ถังอากาศและเครื องช่ วยหายใจใต้ นํา
22. การเดินทางภายใต้ ข้อห้ ามจากแพทย์ หรื อการเดินทางเพือรับการรักษาพยาบาลทีต่างประเทศ
23. สภาพทีเป็ นมาก่ อนการเอาประกันภัย (Pre-Exiting condition)
24. กรณีทีผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าอยู่ในระยะสุ ดท้ ายของการเจ็บป่ วย
25. ความสู ญเสี ยหรื อความเสียหายทีเกิดจากโรคระบาด หรื อโรคระบาดซึงกระจายไปทัว
26. ความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายทีเกิดจาก หรื อ เป็ นผลสื บเนื องมาจากมลพิษที เกิด ขึนในประเทศที
ผู้เอาประกันภัยเดินทางไป
หมวดที 4 ขอบข่ ายการให้ ความช่ วยเหลือของบริษทั หรื อบริษทั ทีได้รับมอบอํานาจ
ขอบข่ายการให้ความช่ วยเหลือของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ทีได้รับมอบอํานาจนันจะอยู่ภายใต้กฎหมาย และ
ข้อบังคับของประเทศที ผูเ้ อาประกันภัยเดิ นทางไป การบริ การของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ที ได้รับมอบอํานาจจะอยู่
ภายใต้การยินยอมของหน่วยงานที เกียวข้อง บริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ทีได้รับมอบอํานาจจะไม่รับผิดชอบสําหรับ
ความล่าช้าหรื อการขัดขวางในการให้บริ การตามทีได้ต กลงเนื องจากเหตุสุดวิสัยจากเหตุการณ์การนัดหยุดงาน
การจลาจล การลุกฮือของประชาชน ข้อจํากัดในการเคลือนย้ายอย่างเสรี การก่อวินาศกรรม การก่อการร้าย สงคราม
กลางเมือง หรื อสงครามต่างชาติ ผลทีเกิดตามมาของสารกัมมันตภาพรังสี หรื อเหตุการณ์ภยั ธรรมชาติต่างๆ
หมวดที 5 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ขณะที กรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี มี ผ ลบังคับ ภายใต้เ งื อนไขและข้อกํา หนดทัวไป ข้อ ตกลงคุ ้ม ครอง
ข้อ ยกเว้น และเอกสารแนบท้ า ยแห่ ง กรมธรรม์ป ระกัน ภัย และเพื อเป็ นการตอบแทนเบี ยประกั น ภั ย ที
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อผูเ้ อาประกันภัยต้องชําระ บริ ษทั ตกลงจะให้ความคุม้ ครองดังต่อไปนี

16 / 30

ข้อตกลงคุ้มครอง
การเสียชีวิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ นเชิงจากอุบตั เิ หตุ
คํานิยาม
การสู ญเสี ยอวัยวะ

การสู ญเสี ยสายตา
ทุพพลภาพถาวรสิ นเชิง

หมายถึง

หมายถึง
หมายถึง

การถู กตัด ออกจากร่ า งกายตังแต่ ข ้อมื อหรื อ ข้อเท้า และให้ห มาย
รวมถึ งการสู ญเสี ยสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่า ว
ข้างต้นโดยสิ นเชิง และมีขอ้ บ่งชีทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถ
กลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุ พ พลภาพถึ ง ขนาดไม่ ส ามารถประกอบหน้ า ที การงานใดๆ
ทในอาชีพประจํา และอาชีพอืนๆ ได้โดยสิ นเชิงตลอดไป

ความคุ้มครอง
ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนีคุม้ ครองความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายอันเกิด
จากการบาดเจ็บทางร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั ิ เหตุขณะเดินทางภายในระยะเวลาการเดิ นทาง และทํา
ให้ผเู้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ นเชิ งภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที เกิ ด
อุบตั ิเหตุหรื อการบาดเจ็บทีได้รับทําให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ย ชี วิตเพราะการบาดเจ็บ นันเมือใดก็ดี บริ ษัท จะจ่ ายค่ าทดแทนตามตาราง
ผลประโยชน์ดงั นี
ตารางผลประโยชน์
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

สําหรับการเสี ยชีวิต
สําหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ นเชิง และการทุพพล
ภาพถาวรสิ นเชิ งนัน ได้เป็ นไปติดต่อกันไม่น ้อยกว่า 12 เดือน
นับแต่ วนั ที เกิดอุบตั ิ เหตุ เว้นแต่มีขอ้ บ่งชี ทางการแพทย์ชดั เจน
ว่า ผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ นเชิง
สําหรั บมือสองข้างตังแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตังแต่ขอ้ เท้า
หรื อสายตาสองข้าง
สําหรับมือหนึ งข้างตังแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ งข้างตังแต่ขอ้ เท้า
สําหรับมือหนึ งข้างตังแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ งข้าง
สําหรับเท้าหนึ งข้างตังแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึงข้าง
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60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

สําหรับมือหนึ งข้างตังแต่ขอ้ มือ
สําหรับเท้าหนึ งข้างตังแต่ขอ้ เท้า
สําหรับสายตาหนึ งข้าง

บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี เพียงรายการทีสูงสุดรายการเดียวเท่านัน
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสําหรับผลที เกิดขึ นตามข้อตกลงคุม้ ครองนี รวมกัน
ไม่เกินจํานวนเงิ นเอาประกันภัยดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลง
คุม้ ครองนี ยังไม่เต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครองจนสิ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัย
เท่ากับจํานวนเงินเอาประกันภัยทีเหลืออยูเ่ ท่านัน
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครอง การเสียชีวิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพ
ถาวรสิ นเชิงจากอุบัตเิ หตุ)
1. การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนี ไม่คุ้มครองการได้ รับเชือโรค ปรสิต เว้นแต่ การติดเชื อโรค หรื อ
บาดทะยัก หรื อโรคกลัวนํา ซึงเกิดจากบาดแผลทีได้รับมาจากอุบัตเิ หตุ
2. ขณะทีผู้เอาประกันภัยขับขีหรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การเคลือนย้ ายเพือการรั กษาพยาบาลฉุ กเฉินและการเคลือนย้ ายกลับภูมลิ ําเนา
และ/หรื อ การส่ งศพกลับภูมิลาํ เนาและการจัดการศพ
คํานิยาม
การเคลื อนย้ ายเพื อการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน

หมายถึง

ค่ าใช้ จ่ายทีได้รับความคุ้มครอง หมายถึง

การส่ งศพกลับ

หมายถึง

1. การขนส่ ง ผู ้เ อาประกั น ภัย ฉุ ก เฉิ นจากสถานที ที ผู ้เ อา
ประกันภัยประสบอุบตั ิเหตุ หรื อเจ็บป่ วยไปยังโรงพยาบาล
ที ใกล้ทีสุ ดทีสามารถให้การรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม
หรื อ
2. การขนส่ งผูเ้ อาประกันภัยหลังจากรับการรักษาเบื องต้นจาก
โรงพยาบาลในท้ อ งถิ น และสภาพร่ างกายของผู ้เ อา
ประกัน ภัยอํา นวยให้มีการเคลื อนย้ายไปโรงพยาบาลอื น
หรื อกลับภูมิลาํ เนาเพือการรักษาต่อ หรื อเพือการพักฟื น
ค่าใช้จ่ายในการเคลือนย้าย ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและ
ค่ าใช้จ่ ายที จําเป็ นในการช่วยเหลื อทางการแพทย์ การส่ งตัว
หรื อการส่ งศพกลับภูมิลาํ เนา ทังนีค่ าใช้จ่ายที เกี ยวข้องตามที
ได้ระบุไว้ขา้ งต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบและจัดการโดย
บริ ษทั ทีได้รับมอบอํานาจ
การจัด การที จํ า เป็ นสํ า หรั บ การส่ ง กลับ ศพหรื ออัฐิ ไ ปยัง
ภูมิลาํ เนา กรณี ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิตขณะเดินทาง

ความคุ้มครอง
การเคลือนย้ายเพือการรักษาพยาบาลฉุ กเฉิน และการเคลือนย้ายกลับภูมลิ าํ เนา
ขณะที กรมธรรม์ป ระกัน ภัย มี ผ ลบังคับ การประกัน ภัย นี ให้ค วามคุ ้มครองการเคลื อนย้า ยเพื อการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิ นสําหรับผูเ้ อาประกันภัยทีได้รับการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ หรื อเจ็บป่ วยขณะเดินทาง ภายใน
ระยะเวลาการเดิ นทาง ซึ งเป็ นไปตามความเห็ นของบริ ษทั ที ได้รับมอบอํา นาจที มีค วามเห็ นว่าเหมาะสมที จะ
เคลือนย้ายผูเ้ อาประกันภัยไปยังสถานทีอืน หรื อส่ งกลับภูมิลาํ เนาเพือรับการรักษาพยาบาล โดยบริ ษทั ทีได้รับ
มอบอํานาจจะจัดการเรื องการเคลือนย้ายเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินโดยวิธีการทีเหมาะสมทีสุ ดตามสภาพการ
บาดเจ็บ หรื อการเจ็บป่ วยของผูเ้ อาประกันภัย ทังนีบริ ษทั จะจ่ายค่าใช้จ่ายทีได้รับความคุม้ ครองโดยตรงต่อบริ ษทั
ทีได้รับมอบอํานาจ
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วิธีการจัดการเรื องการเคลือนย้ายเพือการรักษาพยาบาลฉุ กเฉิ นโดยบริ ษทั ที ได้รับมอบอํานาจ อาจ
รวมถึงการขนย้า ยฉุ กเฉิ น ทางอากาศ ทางรถยนต์ การเดิ นทางโดยสายการบิ นพาณิ ชย์ รถไฟ หรื อโดยวิธีอืนที
เหมาะสม
การตัด สิ น ใจเกี ยวกับวิ ธี การขนส่ ง หรื อจุด หมายปลายทางจะทําโดยบริ ษทั ที ได้รับ มอบอํานาจ โดย
พิจารณาจากความจําเป็ นทางการรักษาของผูเ้ อาประกันภัยเท่านัน
การส่ งศพกลับภูมลิ าํ เนา และการจัดการศพ
ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัย นี ให้ความคุม้ ครองการจัดการส่ งศพหรื ออัฐิกลับ
ภูมิลาํ เนา กรณี ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุ หรื อการเจ็บป่ วยขณะเดินทางภายในระยะเวลาการเดินทาง
ซึ งดํา เนิ น การจัด การโดยบริ ษัท ที ได้รับมอบอํานาจ ทังนี บริ ษ ทั จะจ่ ายค่ าใช้จ่า ยที ได้รับความคุ ้มครองให้ก ับ
บริ ษทั ทีได้รับมอบอํานาจโดยตรง
กรณี ส่งศพหรื ออัฐิกลับภูมิลาํ เนาที ไม่ใช่ ประเทศไทย จํานวนเงิ นความรับผิดของบริ ษทั จะจํากัดไม่เกิน
ค่าใช้จ่ายในการส่งกลับมาประเทศไทยเท่านัน
บริ ษทั จะจ่ายค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการศพโดยสัปเหร่ อ ค่าหี บศพ ค่าฝังศพ หรื อค่าฌาปณกิ จศพตาม
จํานวนทีจ่ายจริ งให้กบั ผูร้ ับประโยชน์ ทังนีไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ
จํานวนเงิ นเอาประกันภัย สําหรับความคุ ้มครองการเคลือนย้ายเพือการรั กษาพยาบาลฉุ กเฉิ นและการ
เคลือนย้ายกลับ ภูมิลาํ เนา หรื อความคุ้มครองการส่ งศพกลับภูมิลาํ เนาและการจัดการศพ รวมกันสู งสุ ดไม่เกิ น
จํานวนเงินเอาประกันภัยทีได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เงือนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการเคลือนย้ ายเพือการรั กษาพยาบาลฉุ กเฉินและ
การเคลือนย้ายกลับภูมิลาํ เนา และ/หรื อ การส่ งศพกลับภูมลิ าํ เนาและการจัดการศพ)
บริ ษทั ได้ม อบหมายให้บ ริ ษ ัท ที ได้รับ มอบอํา นาจ ให้ค วามช่ วยเหลือผู เ้ อาประกัน ภัยในการจัด การ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินตามเงือนไขดังต่อไปนี
1. การตัดสิ นใจต่ างๆ จะทําอย่างดี ทีสุ ด เพื อผลประโยชน์ท างการรักษาพยาบาลของผูเ้ อาประกันภัย
เท่านัน
2. แพทย์ของบริ ษทั ทีได้รับ มอบอํานาจจะติ ดต่อโรงพยาบาลในท้องถิ นหรื อถ้ามี ความจําเป็ นจะขอ
ข้อมูลจากแพทย์ประจําตัวของผูเ้ อาประกันภัยเพือการตัดสิ นใจทีเหมาะสมกับสภาพร่ างกายของ
ผูเ้ อาประกันภัย
3. ผูเ้ อาประกันภัยยอมรั บว่าการเคลื อนย้ายเพือการรักษาพยาบาลฉุ กเฉิ น จะได้รับ การจัด การโดย
บุคคลากรทางการแพทย์ของบริ ษทั ทีได้รับมอบอํานาจทีมีคุณวุฒิในประเทศนันๆ
4. การจัดการของบริ ษทั ที ได้รับมอบอํานาจจะเป็ นไปตามกฎหมายของประเทศนันๆ และกฎหมาย
ข้อบังคับสากล บริ การของบริ ษทั ทีได้รับมอบอํานาจจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานทีเกียวข้อง
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5. ในกรณี ผูเ้ อาประกันภัยปฏิเสธที จะปฏิบตั ิ ตามการตัดสิ นใจของบริ ษ ทั ที ได้รับมอบอํานาจจะถือว่า
ผูเ้ อาประกันภัยได้ยกเว้นความรับผิดตามกฎหมายของบริ ษทั และบริ ษทั ที ได้รับมอบอํานาจจากผลที
อาจจะเกิดขึนตามมาจากการกระทําของผูเ้ อาประกันภัย และผูเ้ อาประกันภัยจะเสี ยสิ ทธิ ทีจะได้รับ
การบริ การจากบริ ษทั ทีได้รับมอบอํานาจ และการชดใช้จากบริ ษทั
6. เมือบริ ษทั ทีได้รับมอบอํานาจได้ให้บ ริ การความช่วยเหลือ บริ ษทั จะได้รับสิ ทธิ เป็ นเจ้าของตัวการ
เดิ นทางเดิ ม ผูเ้ อาประกัน ภัยจะต้องส่ งตัวเดิ นทางนันให้บริ ษทั ที ได้รับ มอบอํานาจหรื อคื นเงิน ที
ได้รับคื นจากบริ ษทั จัดการเดิน ทางให้บริ ษทั ถ้าผูเ้ อาประกันภัยไม่ได้ซือตัวขากลับ ไว้แล้ว บริ ษทั
สงวนสิ ทธิเรี ยกเงินค่าใช้จ่ายทีผูเ้ อาประกันภัยควรจะต้องชําระสําหรับค่าเดินทางกลับคืนบริ ษทั
ข้ อ ยกเว้ น เฉพาะ (ใช้ บัง คั บ เฉพาะข้ อ ตกลงคุ้ มครองการเคลื อนย้ า ยเพื อการรั ก ษาพยาบาลฉุ ก เฉิ น และการ
เคลือนย้ายกลับภูมิลาํ เนา และ/หรื อ การส่ งศพกลับภูมลิ าํ เนาและการจัดการศพ)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีไม่ ค้ ุมครองการบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย ความสู ญเสี ยหรื อความ
เสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนื องจากสาเหตุ หรื อทีเกิดขึนในกรณีดงั ต่ อไปนี
1. การจั ดการทีไม่ ได้ รั บการอนุ มัติหรื อจัดการโดยบริ ษัท ทีได้ รั บ มอบอํานาจ เว้ น แต่ ว่าด้ วยสาเหตุ
นอกเหนือความควบคุมของผู้เอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยไม่ สามารถแจ้ งบริ ษัททีได้ รับมอบ
อํานาจในระหว่ างสถานการณ์ ฉุกเฉิน ทางการแพทย์ อย่ างไรก็ต ามบริ ษัท สงวนสิ ทธิ ที จะจ่ ายคื น
ค่ าใช้ จ่ายต่ อผู้เอาประกันภัยเท่ าทีบริ ษัททีได้ รับมอบอํานาจในสถานการณ์ เดียวกันจะจัดหาให้ และ
ไม่เกินจํานวนเงินผลประโยชน์ ทีได้ ระบุไว้ ในหน้ าตารางกรมธรรม์ ประกันภัย
2. ข้ อยกเว้นด้านความช่ วยเหลือทางการแพทย์และค่ ารักษาพยาบาล: ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที
เกิดจากโรคระบาด หรื อโรคระบาดซึ งกระจายไปทัว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
การยกเลิกการเดินทาง
คํานิยาม
สภาพอากาศเลวร้ าย หมายถึง

ลมพายุ พายุฝน พายุหิมะ พายุหมอก พายุไต้ฝุ่ น ควันและเขม่าหนาแน่ น
ในอากาศที เกิด จากการปะทุของภูเขาไฟ ซึ งส่ งผลต่ อความปลอดภัย ใน
การเดินทาง

ความคุ้มครอง
ขณะที กรมธรรม์ประกันภัยมี ผลบังคับ การประกัน ภัยนี ให้ความคุ ้มครองเมื อการเดิ น ทางของผูเ้ อา
ประกันภัยทีได้รับการยืนยัน แล้วถูกยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนวันเริ มการเดิ นทาง เนื องจากเหตุ การณ์ ทีไม่ได้
คาดหมาย และอยูเ่ หนือการควบคุมของผูเ้ อาประกันภัย อันมีสาเหตุดงั ต่อไปนี
ก. การเสี ยชี วิต การบาดเจ็บสาหัส การเจ็บป่ วยรุ นแรงของผูเ้ อาประกัน ภัย หรื อญาติ สนิ ท หรื อ
ผูใ้ กล้ชิดทางธุ รกิจ หรื อ
ข. การยกเลิ ก ตารางเดิ น ทางของผู้ข นส่ งสาธารณะเนื องจากการจลาจล การนั ด หยุ ด งาน
การประท้วง การก่อความวุน่ วาย สภาพอากาศเลวร้าย หรื อ
ค. การถูกหมายเรี ยกเพือไปให้การเป็ นพยานในศาลของผูเ้ อาประกันภัย
บริ ษัท จะจ่ ายค่ าทดแทนให้แ ก่ ผูเ้ อาประกัน ภัย สําหรับ ค่ า ใช้จ่า ยที เกิดขึ นจากการยกเลิ กการเดิ นทาง
หลังจากที กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับแล้ว สําหรับค่าที พัก ค่าพาหนะเดิ นทางทีผูเ้ อาประกันภัยได้ท าํ การ
จ่ายเงินล่วงหน้าไปแล้ว หรื อต้องจ่ายตามสัญญา หรื อค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในการจองโปรแกรมการท่องเที ยว หรื อ
ค่ าปรับสําหรับการยกเลิกการเดินทาง ซึ งไม่ส ามารถเรี ยกร้องได้จากผูใ้ ด โดยบริ ษทั จะจ่ ายค่าทดแทนให้ตาม
จํานวนค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริ ง แต่ไม่เกินจํานวนเงิ นเอาประกันภัยทีได้ระบุ ไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ทังนีค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจะต้องได้รับการรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้บริ การต่างๆ ทีเกียวข้องสําหรับการ
เดินทางนันๆ
เงือนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง)
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริ ษทั จัดการเดินทาง หรื อบริ ษทั นําเที ยว หรื อบริ ษทั จัดการขนส่ ง หรื อ
ผูใ้ ห้บริ การทีพักทราบทันทีเมือจําเป็ นต้องยกเลิกการเดินทาง
กรณี ทีผูเ้ อาประกันภัยไม่แจ้งบริ ษทั จัดการเดินทาง หรื อบริ ษทั นําเที ยว หรื อผูจ้ ดั การขนส่ ง หรื อผูใ้ ห้บริ การ
ทีพักทราบทันทีหรื อแจ้งหลังจาก 48 ชัวโมงนับจากทีทราบสาเหตุทีต้องยกเลิกการเดินทาง โดยทีการล่าช้าในการ
แจ้งดังกล่า วนันเป็ นความผิ ด ของผูเ้ อาประกัน ภัย และหากค่ าใช้จ่ ายที เกิ ดขึ น ณ วัน ที ผูเ้ อาประกัน ภัย แจ้งให้
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ผูเ้ กียวข้องทราบสู งกว่าค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ น ณ วันที ผูเ้ อาประกันภัย ควรจะได้แจ้งผูเ้ กียวข้องทราบ บริ ษทั จะชดใช้
ให้ผูเ้ อาประกันภัยตามจํา นวนค่ าใช้จ่ายที เกิ ดขึน ณ วันที จะแจ้งผูเ้ กียวข้องทราบเท่านัน ผูเ้ อาประกันภัยจะต้อง
รับผิดชอบส่ วนต่างที ไม่ได้รับการชดใช้จากบริ ษทั ด้วยตนเอง
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีไม่ ค้ ุมครองการยกเลิกการเดินทางอันเกิดจาก หรื อสื บเนื องจาก
สาเหตุ หรื อเกิดขึนในกรณีดงั ต่ อไปนี
1. การสู ญเสี ย หรื อเสี ย หายใดๆ ที เกิดจากการควบคุ ม หรื อ กฎข้ อบั งคับของรั ฐบาลไทยและ/หรื อ
รัฐบาลของประเทศปลายทาง
2. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายทีได้ รับการชดใช้ จากแหล่ งอื น ภายใต้ กรมธรรม์ ประกันภัยอื น หรื อ
โปรแกรมความคุ้มครองของรั ฐบาล หรื อ กรณีเรี ยกคื นได้ จากโรงแรม สายการบิ น ตัวแทนจัดการ
เดินทาง ผู้ให้ บริการท่ องเทียว หรื อผู้ให้ บริการทีพักอาศัย
3. การไม่ฉีดวัคซี นตามตารางเวลา หรื อตามกฎเกณฑ์ ของประเทศปลายทาง
4. เหตุการณ์ ทีผู้เ อาประกัน ภัย คาดหมายว่ าจะเกิดขึน หรื อ รู้ ในวั นทีหรื อก่ อนวัน ที ออกกรมธรรม์
ประกันภัย

23 / 30

ข้ อตกลงคุ้มครอง
การล่าช้ าในการเดินทาง
คํานิยาม
สภาพอากาศเลวร้ าย หมายถึง

ลมพายุ พายุฝน พายุหิมะ พายุหมอก พายุไต้ฝุ่ น ควันและเขม่าหนาแน่น
ในอากาศที เกิด จากการปะทุ ข องภูเขาไฟ ซึ งส่ งผลต่ อความปลอดภัย ใน
การเดินทาง

ความคุ้มครอง
ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยมี ผลบังคับ การประกันภัยนี ให้ความคุม้ ครองเมือตารางการเดิ นทางของ
ผูข้ นส่ งสาธารณะทีผูเ้ อาประกันภัยได้จดั ไว้เพือการเดิ นทางล่าช้ากว่ากําหนดมากกว่า ...3... ชัวโมงติดต่อกัน นับ
จากเวลาที ระบุในตารางเดินทางทีได้แจ้งไว้ต่อผูเ้ อาประกันภัย ซึ งมีสาเหตุมาจากการนัดหยุดงาน การประท้วง
สภาพอากาศเลวร้าย เครื องยนต์ขดั ข้องหรื อความบกพร่ องทางโครงสร้างของยานพาหนะของผูข้ นส่ งสาธารณะ
หรื อไฟไหม้อย่างรุ นแรง ณ สถานที ออกเดิ นทาง จนทําให้ไม่สามารถเดิ นทางได้ บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์
สําหรับ ค่าอาหาร และค่าที พักตามความเหมาะสมตามจํานวนเงินเอาประกันภัยที ระบุไว้หน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัยให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยสําหรับการล่าช้ากว่ากําหนดของยานพาหนะสาธารณะทุกๆ …3… ชัวโมงเต็ม
ทังนีไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยสู งสุดทีระบุไว้หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เงือนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการล่าช้ าในการเดินทาง)
การคํานวณผลประโยชน์จะคํานวณจากผลต่างระหว่างเวลาถึงจุด หมายปลายทางตามตารางเวลาของ
ผูเ้ อาประกันภัยกับเวลาจริ งทีถึงจุดหมายปลายทาง
หากผูข้ นส่ งสาธารณะได้มีการจัด หายานพาหนะอืนให้กบั ผูเ้ อาประกันภัย การคํานวณผลประโยชน์จะ
คํานวณจากผลต่างระหว่างเวลาถึงจุดหมายปลายทางตามตารางเวลาของผูเ้ อาประกันภัยกับเวลาจริ งที ถึงจุดหมาย
ของยานพาหนะทีผูข้ นส่ งสาธารณะจัดหาให้
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการล่าช้ าในการเดินทาง)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีไม่ ค้ มุ ครองความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากหรื อ
สื บเนืองจากสาเหตุ ดังต่ อไปนี
1. ความล่าช้ าทีมีสาเหตุดงั ต่ อไปนี
1.1 การทีผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเข้าตรวจ ณ จุดทีออกเดินทางได้ ทันเวลาไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
1.2 การนัดหยุดงานหรื อการประท้วงซึ งได้เริมขึนและได้มีการประกาศให้ สาธารณชนรั บทราบก่ อนวันที
กรมธรรม์ ประกันภัยเริมความคุ้มครองโดยทีผู้เอาประกันภัยสามารถเปลียนแปลงการเดินทางได้
2.
การสู ญเสี ยหรื อเสียหายทีสามารถเรียกร้ องได้ จากผู้ทีเกียวข้ องอืนๆ
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ข้อตกลงคุ้มครอง
การพลาดการต่อยานพาหนะเนืองจากการล่ าช้ าของผู้ขนส่ ง
คํานิยาม
สภาพอากาศเลวร้ าย

หมายถึง

ลมพายุ พายุ ฝ น พายุ หิ ม ะ พายุ ห มอก พายุ ไ ต้ ฝุ่ น ควัน และเขม่ า
หนาแน่ นในอากาศที เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ ซึ งส่ งผลต่อความ
ปลอดภัยในการเดินทาง

ยานพาหนะขนส่ งสาธารณะ หมายถึง

เครื องบิ น พาณิ ช ย์ รถยนต์โ ดยสาร เรื อ สํ า ราญเดิ น สมุ ท ร รถไฟ
รถไฟฟ้ า ที ได้รั บ อนุ ญ าตประกอบการจากหน่ ว ยงานของรั ฐ บาล
ถูกต้องตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจการขนส่ งผูโ้ ดยสาร

ความคุ้มครอง
ขณะที กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี ให้ความคุม้ ครองกรณี ทีผูเ้ อาประกันภัยพลาด
การต่อยานพาหนะขนส่ งสาธารณะเพื อการเดิ นทางต่ อเนื องตามตารางการเดิ นทางของผูข้ นส่ งสาธารณะที ได้
ยืนยันการเดิ นทางไว้แล้ว เนื องจากการเดิ นทางมาถึงล่าช้าของผูข้ นส่ งสาธารณะที ผูเ้ อาประกันภัยใช้บริ การอยู่
ซึงมีสาเหตุมาจากการนัดหยุดงาน การประท้วง สภาพอากาศเลวร้าย เครื องยนต์ขดั ข้องหรื อความบกพร่ องทาง
โครงสร้ างของยานพาหนะของผูข้ นส่ งสาธารณะ หรื อไฟไหม้อย่างรุ น แรง ณ สถานที ออกเดิ นทาง และเมือ
เดินทางมาถึงยังจุดเปลียนถ่ายยานพาหนะแล้วยังไม่สามารถจัดหายานพาหนะอืนที จะออกเดินทางต่ อเนือง ได้
ภายในระยะเวลา...5...ชัวโมงนับแต่เวลาทีเดินทางมาถึงจุดเปลียนถ่ายยานพาหนะ
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยให้กบั
ผูเ้ อาประกันภัยสําหรับการล่าช้ากว่ากําหนดของยานพาหนะขนส่ งสาธารณะอย่างต่อเนื องทุ กๆ …5… ชัวโมง
ติดต่อกัน ทังนีไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที ระบุไว้หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
นอกจากนีบริ ษทั และ/ หรื อบริ ษทั ทีได้รับมอบอํานาจจะดําเนินการจัดการและรับผิดชอบสําหรับค่าที
พัก ค้า งคื น ในโรงแรมตามความเหมาะสม กรณี ที มี การล่า ช้า ในการต่ อ ยานพาหนะขนส่ ง สาธารณะอย่ า ง
ต่ อเนื อง ...5...ชัวโมงติ ด ต่ อกัน ตามจํานวนเงิ นที ระบุ ไว้หน้าตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ทังนี จํานวนเงิ นเอา
ประกันภัยรวมสําหรับความคุม้ ครองนีไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยสู งสุ ดตามทีระบุไว้หน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัย

25 / 30

เงือนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการพลาดการต่อยานพาหนะเนืองจากการล่ าช้ า
ของผู้ขนส่ ง)
การคํานวณผลประโยชน์จะคํานวณจากผลต่างระหว่างเวลาทีเดินทางมาถึงจริ งกับ เวลาที ออกเดิ นทาง
โดยยานพาหนะทดแทน
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการพลาดการต่ อยานพาหนะเนืองจากการล่ าช้ าของผู้ขนส่ ง)
การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีไม่ ค้ มุ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากหรื อ
สื บเนืองจากสาเหตุ ดังต่ อไปนี
1. ความล่ าช้ าจากสาเหตุดงั ต่อไปนี
1.1 การทีผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเข้าตรวจ ณ จุดทีออกเดินทางได้ ทันเวลาไม่ ว่าด้วยสาเหตุใด
1.2 การนัดหยุดงาน การประท้ วงซึ งได้เริมขึน และได้ มกี ารประกาศให้ สาธารณชนได้ รับทราบก่ อน
วันทีกรมธรรม์ประกันภัยจะเริ มความคุ้มครอง โดยทีผู้เอาประกันภัยสามารถเปลียนแปลงการ
เดินทางได้
2. การสู ญเสี ยหรื อเสียหายทีสามารถเรียกร้ องได้ จากผู้ทีเกียวข้ องอืนๆ
3. ค่ าทีพักค้ างคืนทีไม่ได้จดั การโดยบริษัทหรื อบริษัททีได้รับมอบอํานาจ
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ข้อตกลงคุ้มครอง
การสู ญเสี ย เสียหาย หรื อสู ญหายต่อสั มภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่ วนตัว
คํานิยาม
สั มภาระในการเดินทางและ หมายถึง ของใช้ส่วนตัว และทรัพย์สินของผูเ้ อาประกันภัย หรื อทรัพย์สินที
ผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบ และเป็ นทรัพย์สินที ผูเ้ อาประกันภัย
ทรัพย์ สินส่ วนตัว
นําติดตัวไป หรื อซื อระหว่างการเดินทาง
หมายถึง เครื องประดับ อัญมณี นาฬิกา สิ งของทีทํามาจากวัตถุมีค่าหรื อหิ น
สิ งของมีค่า
มีค่า ขนสัตว์ เครื องหนัง
หมายถึง จํานวนชิ นของสัมภาระในการเดินทาง หรื อทรัพย์สินส่ วนตัวซึ ง
คู่ หรื อ ชุด
ประกอบกันเป็ นชุดหรื อสามารถใช้ดว้ ยกัน
หมายถึง เหรี ยญกษาปณ์ ธนบัตร เงินสกุลต่างๆ เช็คเดินทาง เอกสาร/ตัวเดิ นทาง
เงินพกติดตัว
บั ต รโร งแร ม ที พั ก บั ต รวั น ห ยุ ด พั ก ผ่ อ น หรื อบั ต ร ของ ข วั ญ
(Gift Vouchers) ซึงสามารถเปลียนเป็ นเงินสดหรื อออกใหม่ทดแทนได้
หมายถึง กรี นการ์ ด หนังสือเดินทาง บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี
เอกสารส่ วนตัว
ความคุ้มครอง
ขณะที กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การประกันภัยนี ให้ความคุม้ ครองสําหรั บการสู ญเสี ย เสี ยหาย
หรื อสู ญหายที เกิดขึ นภายในระยะเวลาการเดิ นทางสําหรับสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่ วนตัวของ
ผูเ้ อาประกันภัยทีนําไปหรื อซื อในระหว่างการเดิ นทาง โดยบริ ษทั จะชดใช้สาํ หรั บการสู ญเสี ย หรื อเสี ยหาย หรื อ
สูญหายตามจํานวนเงินทีเกิดขึนจริ ง แต่ไม่เกินจํานวนเงินจํากัดแต่ละรายการ แล้วแต่จาํ นวนใดจะน้อยกว่า และ
ทังนีไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยสู งสุ ดทีได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณี ทีการสู ญเสี ย หรื อเสี ยหาย หรื อสู ญหายเกิดขึ น ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที
ตํารวจในท้องที ที เกิ ด เหตุ การณ์ด งั กล่าว หรื อหากอยู่ในความควบคุ มดู แลของพนักงานโรงแรม หรื อผูข้ นส่ ง
สาธารณะจะต้องแจ้งฝ่ ายบริ หารของโรงแรม หรื อฝ่ ายบริ หารของผูข้ นส่ งสาธารณะ โดยต้องแจ้งภายใน 24
ชัวโมงหลังจากพบการสู ญเสี ย หรื อเสี ยหาย หรื อสู ญหาย เว้นแต่จะพิ สูจน์ได้วา่ มีเหตุจาํ เป็ นอันสมควรซึ งไม่อาจ
แจ้งภายในระยะเวลาข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที สุดเท่าทีสามารถจะกระทําได้แล้ว และต้องเก็บเอกสารบันทึ ก
ประจําวันของเจ้าหน้าที ตํารวจ หรื อเอกสารรั บรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากหน่ วยงานทีเกียวข้อง เช่น โรงแรม
หรื อสายการบินไว้เป็ นหลักฐาน
ในกรณี ทรัพย์สินทีสู ญเสี ย หรื อเสี ยหาย หรื อสู ญหายเป็ นส่ วนหนึ งของคู่หรื อชุด การพิจารณาชดใช้จะ
ไม่นาํ มูลค่าทรั พย์สิ นทีเป็ นคู่หรื อชุดมาพิจารณา แต่จะพิจารณาเฉพาะความเสี ยหาย หรื อสู ญหายของทรั พย์สิน
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รายการนันๆ ที เสี ยหายหรื อสู ญหายเท่านัน ทังนี จะไม่เกิ นจํานวนเงินเอาประกันภัยที ได้ระบุไว้ในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
บริ ษ ทั สามารถเลือกที จะชดใช้ค่า สิ น ไหมทดแทนให้ผูเ้ อาประกัน ภัย เป็ นเงิ นสด โดยหักค่ าเสื อมจาก
วงเงิ น ที จะชดใช้ หรื อซ่ อ มแซมสัม ภาระในการเดิ น ทางหรื อ ทรั พ ย์สิ น ส่ วนตัวของผูเ้ อาประกันภัย กรณี ที
สัมภาระในการเดิ นทาง หรื อทรัพย์สิ นส่ วนตัวของผูเ้ อาประกันภัยได้รับความเสี ยหายสิ นเชิ งจนไม่ส ามารถ
ซ่อมแซมได้ บริ ษทั จะชดใช้ให้เสมือนว่าสัมภาระในการเดิ นทาง หรื อทรัพย์สินส่ วนตัวนันได้สูญหายไป และ
เมือบริ ษทั ได้ชดใช้ค่าทดแทนดังกล่าวแล้ว บริ ษ ทั มีสิทธิ ทีจะครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวและดําเนิ นการขาย
ซากตามความเหมาะสม
ในกรณี พบทรัพย์สินที สู ญหายไป ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยจดหมายลงทะเบี ยน
ทันทีทีผูเ้ อาประกันภัยได้รับแจ้งว่าทรัพย์สินทีสู ญหายไปถูกค้นพบ กรณี บริ ษทั ยังไม่ได้ชดใช้ค่าทดแทนให้กบั
ผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องเรี ยกคืนทรัพย์สินนัน ถ้าทรัพย์สินนันได้รับความเสี ยหายและอยู่ภายใต้
ความคุม้ ครองนี บริ ษทั จะจ่ายค่าเสี ยหาย และวงเงินชดเชยสําหรับรายการทีเสี ยหายของสัมภาระในการเดินทาง
หรื อทรัพย์สินส่ วนตัวเท่านัน กรณีทีบริ ษทั ได้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยแล้ว ผูเ้ อาประกันภัย
สามารถเลือกทีจะสละสิ ทธิ ในทรัพย์สินนัน หรื อเรี ยกคื นทรัพย์สินนัน โดยคื นวงเงินที บริ ษทั ได้ชดใช้ให้ผูเ้ อา
ประกันภัยกลับคืนบริ ษทั โดยหักรายการที ไม่ได้รับคืนออกไป ถ้าผูเ้ อาประกันภัยไม่เรี ยกคืนทรัพย์สินนันภายใน
15 วันจากวันทีได้รับแจ้ง บริ ษทั จะถือว่าผูเ้ อาประกันภัยเลือกทีจะสละสิ ทธิ ในทรัพย์สินนัน
ทังนี การประกันภัยภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองนี ผูเ้ อาประกันภัยไม่อาจเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนภายใต้
ข้อตกลงคุม้ ครองนีและข้อตกลงคุม้ ครองการล่าช้าของสัมภาระในการเดินทางพร้อมกันในเหตุการณ์เดียวกันได้
เงือนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการสู ญเสีย เสียหาย หรื อสู ญหายต่ อสั มภาระใน
การเดินทางและทรัพย์ สินส่ วนตัว)
1. ผูเ้ อาประกันภัยต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มทีในการดูแลรักษาทรัพย์สินส่ วนตัวทังหมด
2. ในกรณี ทีบริ ษทั ได้จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองนี แล้ว บริ ษทั จะเข้ารับช่ วงสิ ทธิ
ของผูเ้ อาประกันภัย เพือใช้สิทธิ เรี ยกร้องต่อบุคคล หรื อองค์การใดๆ เฉพาะในส่ วนที บริ ษทั ได้จ่า ย
ค่าสิ นไหมทดแทนไปแล้ว ในการนี ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องให้ความร่ วมมือแก่บริ ษทั ในการส่ งมอบ
เอกสารต่างๆ พร้อมดําเนินการเท่าทีจําเป็ น และต้องไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นทีเสี ยหายต่อบริ ษทั
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการสู ญเสีย เสียหาย หรื อสู ญหายต่ อสัมภาระในการเดินทาง
และทรั พย์สินส่ วนตัว)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีไม่ค้มุ ครอง
1. สั ตว์ รถยนต์ (รวมทังอุปกรณ์ ประดับยนต์ ) เรื อ ยานพาหนะอืน ผลไม้ อาหาร เครื องใช้ ในบ้ าน วัตถุ
โบราณ งานหัตถกรรม เครื องแก้ว เครื องกระเบื อง กระเบื องเคลือบ หินอ่ อน เครื องปั นดินเผา หรื อ
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สิ งของแตกง่ ายอืนๆ รู ปวาด งานศิ ลปะ แว่ นตา (เลนส์ และกรอบ) คอนแทคเลนส์ เอกสารส่ วนตัว
เอกสารสํ าคัญทางการเงิน แสตมป์ เงินพกติดตัว บัตรเครดิต ซิมการ์ ด กุญแจ
2. การสู ญเสี ย หรื อเสียหายสิ งของมีค่าทีไม่ได้เก็บไว้ กับตัวผู้เอาประกันภัย ยกเว้ นได้ เก็บล็อคในตู้นิรภัย
3. การสู ญเสี ยหรื อเสียหายจากการสึกหรอ การขีดข่ วน รอยคราบ การเสี ยหายจากสภาพบรรยากาศหรื อ
สภาพอากาศ การเสื อมสภาพ การรั วไหลของของเหลว การเปรอะเปื อนนํามันหรื อสารหล่อลืน การ
เปรอะเปื อนสี หรื อสนิมของสั มภาระในการเดิน ทาง การบกพร่ องของเครื องจักรหรื อเครื องไฟฟ้ า
แมลง หนู สภาพของทรั พย์ สินเอง หรื อความเสี ยหายจากขบวนการผลิต/ประกอบ หรื อขณะกําลัง
ผลิต/ประกอบ และความเสี ยหายนันเนืองมาจาก การผลิต/ประกอบนัน
4. การลักทรัพย์ โดยปราศจากการงัดแงะ บุกรุก หรื อการใช้ กญ
ุ แจผี
5. การสู ญเสี ย หรื อเสี ยหาย ของกระเป๋าเดินทางทีไม่มีการปิ ดล็อค หรื อถูกทิงไว้ โดยไม่ มีคนดูแล
6. การสู ญเสีย หรื อเสี ยหายทีได้ รับความคุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยอืน หรื อได้ รับการชดใช้
โดยผู้ขนส่ งสาธารณะ โรงแรม หรื อจากแหล่งอืนแล้ว
7. การสู ญเสีย หรื อเสี ยหายต่ อกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยทีได้ ส่งไปล่ วงหน้ า หรื อขนส่ งแยก
ไปต่างหาก
8. การสู ญเสี ย หรื อเสี ยหายของสินค้ า หรื อตัวอย่ างสินค้ า ตลอดจนอุปกรณ์ ทุกชนิด
9. การสู ญเสี ย หรื อเสี ยหายของทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยจากการยึด ทําลาย โดยคําสั งของรัฐบาล
หรื อหน่ วยงานราชการ หรื อเจ้าหน้ าทีศุลกากรของประเทศไทยและ/หรื อประเทศปลายทาง
10. ทรัพย์ สินทีซื อหลังจากมาถึงสถานทีปลายทางทีระบุในตัวเดินทาง
11. การลักทรัพย์ โดยลูกจ้ าง พนักงานของผู้เอาประกันภัย
12. การสู ญเสี ยหรื อเสียหายทีเกิดขึนในประเทศไทย ยกเว้ นการลักทรั พย์ การสู ญเสียหรื อเสี ยหายจาก
สายการบินหรื อตัวแทนของสายการบิน
13. การสู ญเสี ยหรื อเสียหายของอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ ยกเว้ นเป็ นการสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายทีเกิดขึน
จากอุบัตเิ หตุต่อผู้เอาประกันภัย
14. การสู ญเสี ยหรื อเสียหายของอุปกรณ์ ทีเช่ า หรื อให้ เช่ า
15. การสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายของข้ อมูลทีบันทึกอยู่ในเทป ในโปรแกรม แผ่ นดิสก์ บัตรบันทึกข้ อมูล หรื อ
สิ งอืนใดในทํานองเดียวกัน
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การล่าช้ าของสั มภาระในการเดินทาง
ความคุ้มครอง
ขณะที กรมธรรม์ประกันภัยมี ผลบังคับ การประกันภัยนี ให้ความคุม้ ครองกรณี สัมภาระในการเดินทาง
ไปถึงที หมายล่าช้า หรื อถูกส่ งไปผิดที หรื อสู ญหายไปชัวคราวในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง บริ ษทั จะจ่าย
ผลประโยชน์สํา หรับการซื อเสื อผ้า เครื องแต่งตัว หรื อเครื องใช้ส่วนตัวทีจําเป็ นเร่ งด่ วนให้แก่ผูเ้ อาประกันภัย
โดยจะจ่ายตามจํานวนเงินตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสําหรับทุกๆ ...5... ชัวโมง นับจากเวลาที ผู ้
เอาประกัน ภัย เดิ น ทางมาถึ งจุด รั บ สัม ภาระในการเดิ น ทาง ณ จุ ด หมายปลายทาง ทังนี ไม่เ กิ นจํานวนเงิ นเอา
ประกันภัยสูงสุดทีได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ทังนี การประกันภัยภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองนี ผูเ้ อาประกันภัยไม่อาจเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนภายใต้
ข้อตกลงคุ ้มครองนี และข้อ ตกลงคุ ้ม ครองการสู ญเสี ย เสี ยหาย หรื อสู ญหายต่ อ สัม ภาระในการเดิ น ทางและ
ทรัพย์สินส่ วนตัว พร้อมกันในเหตุการณ์เดียวกันได้
ดังนัน ในกรณี พิสูจน์ได้ว่าสัมภาระในการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยได้สู ญหายไปอย่างถาวร บริ ษทั
จะหักจํานวนเงินทีบริ ษทั ได้จ่ายไปภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองนี จากจํานวนเงินค่าทดแทนทีบริ ษทั ให้ความคุม้ ครอง
ภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองการสูญเสี ยหรื อเสี ยหาย หรื อสู ญหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว
เงือนไขเฉพาะความคุ้มครอง (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการล่าช้ าของสัมภาระในการเดินทาง)
ผูเ้ อาประกันภัยต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มทีเพือให้มนใจว่
ั าสัมภาระได้ปิดล็อคและมีการระบุขอ้ มูล
บนป้ายถูกต้องและชัดเจน
ข้ อยกเว้ นเฉพาะ (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองการล่าช้ าของสั มภาระในการเดินทาง)
การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนีไม่ค้มุ ครอง
1. การล่ าช้ าซึ งเกิดขึนโดยตรงหรื อโดยอ้ อม จากการนั ดหยุ ดงาน หรื อการประท้ ว งทีเกิดขึนขณะ
จัดการเดินทาง หรื อก่ อนกรมธรรม์ประกันภัยจะเริมความคุ้มครอง แล้วแต่ วันไหนจะถึงทีหลัง
2. สัมภาระในการเดินทางทีมีเอกสารรับรองสําหรับการขนส่ ง เช่ น ใบตราส่ งสิ นค้ า (Bill of Loading)
ใบตราส่ งสิ นค้ าทางอากาศ (Air waybill) ใบตราส่ งสิ นค้ าทางรถไฟ (Rail Way Bill) หรื อใบรั บ
พัสดุภณ
ั ฑ์ ไปรษณีย์ (Parcel Post Receipt) เป็ นต้น
3. สั มภาระในการเดินทางถูกยึด ทําลาย โดยคําสั งของรั ฐบาลหรื อหน่ ว ยงานราชการ หรื อเจ้ าหน้ าที
ศุ ลกากร หรื อหน่ วยราชการอืนของประเทศไทยและ/หรื อต่างประเทศ
4. การล่าช้ าทีเกิดขึนในประเทศไทย
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